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Präs. D. 23 Maji 1726 

Högwÿrdigste Fader Riksens Archie Biskop och Upsala Academiae Procantsler 

Högwÿrdige fäder, wida berömde Theologiae Doctorer och Professorer 

Höggunstige gynnare 

Jag tackar i diupaste ödmiukhet för höggunstig communication af wälbetrodde Insporens Olof Bruns 

insinuerade skrift daterad Stensta d. 28 Feb sistl. Hwar af förnimmes huru han angifwer 

1:o At Probsten Ärewyrdige och högl. Hr. Mag. Eric Drissel och jag hållit ensidig sochn-stämma i Rö 

Dom. 11 Adventus, utan at kungiöra honom therom. 

2:o At jag utlåtit mig det jag och församlingen i Rö wilja behålla klåckaren Gabriel Malm 

3:o At grefskapet på Beateberg och the klagande äga mästadelen af församlingen 

4:0 At Pastor är öfwertygad i sitt sinne om Klockarens onda lefwerne, andragandes sig til skäl det jag 

begärde skulle inprotocolleras wid ransakningen. 

Hwarpå thetta ödmjukel. lemnas tilförklaring. 

1:o War tå icke Sockenstämma, uthan Probsteting, som förut begärdes til then dag af predikostolen i 

Rö kungiöras skulle, och kan intet se mig pliktig at ther om senda her Inspector Brun brev som så 

långt bor ifrån församlingen och til Rö församling sig intet håller. 

2:o At någon ensidighet wid probstetinget af mig skal wara föröfwad kan jag icke mig påminna. Jag 

predikade then dagen i [kyrkan] och effter begäran war Her Probsten til mötes när förhöret war 

slutat emedan han uti sit bref utlåtit sig wilja öfwerse Kyrckians inventarium. Och som her Probsten 

tyckte beqvämligare wara uti sochenstugan förehålla församlingen högwyrdiga Consistorii brefs 

innehåll om Klockarehusens upbyggiande med mehra, sedan brefwet war upläst begärde jag och fick 

lof af her Probsten föreställa följande förfrågningar. 

1:o Om klockaren Gabriel Malm skulle tå strax lemna beställningen förän någon annan i stället hinte 

antagas? Hwartil swarades [nu?] och at församlingen icke kunde wara uthan klockare 

2:o Om församlingen wiste förslag på någon, som Kyrkioord[ningen] likmätigt kunde til klockare 

antagas? Swarades the wiste ingen 

3:o Hwad lön the wilja gifwa honom som hädan effter kunde an[tagas]? Swarades 3. Kappar säd 

effter 1681 års förordning, fastän the g?allond? gifwit Gabriel Malm ¼ tna af mantalet 

4:o Hwaest the wilja sättia klockarehusen? Swarades the wiste inte beqwämligit rum för them 



5:o När the wilja byggia the nya husen? Swarades: wi hafwa nog bygnad wid kyrkian, then kulblåsta 

klockstapeln och prestegården, uthan at wi blifwa beswärade med klåckarhusens bygnad. Och wid 

thet tilfället sades: wi hade wäl kunnat behålla klåckarn, som här giort sin tienst, och intet beswärat 

os med någon klåckarebygnad, med flera utlåtelser, som jag icke så noga lade på minnet, ei eller nu 

wil anföra, och hörde jag ingen af Sochnemännen säja ther emot. Hwarpå jag swarade: the kunde 

intet mig therföre, icke hade jag afsatt Klockaren, mig hade han med lydno tilhanda gåt och wid 

gudstienstens förrättande giort sin tiänst försvarligen, så wida mig wore kunnigt med mera. Så äfwen 

Wälborne Her ÖfwerstLeutnant Sölfwerberg utlät sig uti samma mening för klockaren, tyckiande 

ägotwisten hade för sit skattehemman med Beatebergs grefskap och uti ägorna interesserade 

bönder, intet angå Klockartiensten. Klockaren sade och at wisna barn som liggia under Beateberg 

hade warit the hedersammaste emot honom förän Inspectorn Brun begynt träta med Klockarn, men 

nu sade han, töras the intet för Inspectorn gifwa mig min lön. 

III:o At seja det församlingen i Rö wil behålla klockaren Gabriel Malm behöfde jag icke, ty Hr Probsten 

siälf hörde theras utlåtelse, uthan hwad jag talade i thet målet, sade jag för min person allenast. 

IV:o Hwad Her Inspector Bruns flera resor giorda berättelse angår, at the öfwer Klockaren klagande 

äga största delen af sochnen, så finner jag af mit d. 27 jun hålna Protocol och attesterna för Klockarn 

när mantalen jämnföras, the klagandes warit 8 ¾ mantal, Beateberg halfwa mantal med inräknat: 

men ther emot the andras 13 mantal. 

V:o Angående förmaningen som jag hafft til Klockarn om trätans undanwikandes hafwer han mig 

swarat dels omildt om här wara berättadt, dels sig icke annat kunna än lagligen sökia utföra sin sak 

angående ägotwisten för sit skattehemman Nibble. Och begärde jag Probsten her Olof Åberg wille 

föra til Protocols samma förmaning och hwad klockaren thertil swarade, på thet theraf kunde 

förnimmas huru wida jag kunde hafwa orsak samma förmaningar widare at påstå eller inte. 

VI:o Hafwer jag för den respect jag burit för Högwälborne grefskapet på Beateberg en och annan 

gång effter begäran hållit sochn-stämma 

1:o A:o 1723 d 28 April, tå jag frågade by från by om the hade något emot Klockaren och alla swarade 

nej, förutom Söderby på et Beatebergs frälsemantal sittiande twänne bönder som intet utläto sig. 

2 gången A:o 1725 d. 27 jun, hwars protocol här medföljer, hwar af sees huru Hr Inspector Bruns och 

under Beateberg liggiande bönder framdragne klagomål mot klockaren, af Klockaren erkades och 

ändock Hr Inspector Brun vid slutet utlät sig i thessa ord: jag på Högwälb. Grefskapets wägnar på 

Beateberg afsäger Klockaren ifrån sin tiänst, så wäl nu som 1723. Wälb. Hr Öfwerste Leutnant 

Sölfwerverg swarade, sig äfwen wara frälseman, så wäl som Gref[wen] och wilja behålla Klåckaren til 

tes han lagligen kan winnas therifrån, lik?? Jag i respect för Högwälb. Grefskapet på Beateberg utlät 

mig intet ther om, uthan uppå begäran lånte Hr Inspector Brun protocollet, och tänkte sökia tilfälle 

att winna the andra Högwälb. Gref och herskapena til enighet med Högwälb. Frefskapet på 

Beateberg, at antingen behålla eller afsättia Klockarn: men imedlertid jag förgäves wentade 

Protocollet skulle återställas, förnam jag huru Hr Inspectorn anhållit uti Högw[yrdige] Consistorio at 

få Probsten Hr Olof Åberg i Bro (wti hwilken församling Inspector[en] berättas hafwa sitt boställe) at 

hålla ånyo ransakning, och ändrade al[tså] mit uppsåt, af hörde icke eller huru bemälte ransakning 

aflop. uthan för andra bestälningar begärde, om Probsten Hr Åberg hade något påminna mig han 

wille thet så göra, och sedan jag låtit inprotocollera hwad mig angick fick jag och dimission. Hwad 



elliest Klockare tiensten angår, så gör mig lika hwem som är Klockare allenast han blifwer Kyrkio 

Lagen enligit, i synne[rhet] tienlig och flitig wid barnaläran och så så försedde med huusrum och 

underhåll at han therifrån icke hindras. Thetta hafwer jag welat lemna ödmiukt til förklaring och alltid 

med nöije förblr. 

Högwyrdige Fadrens och Högwyrdige Fädernas ödmiuke tienare 

And. Lodin 
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